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TeksT Ilse RuIjteRs    FoTo’s  Mona alIkhah

Geesten laten zich niet tegenhouden door aardse zaken als 
muren of deuren. Of zelfs dikke lagen opgespoten grond. De 
dolende zielen van de bodem van de Zuiderzee spoken vandaag 
de dag rond in de polder. Er huizen zelfs een paar in de ruïne 
van Almere: geen wonder dat hier elk project mislukt... Maar 
gelukkig gloort er licht aan de einder!

Wég met de spoken van ons kasteel...

Koningin Joanna 
gaat de wereld 
veranderen!
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D
uistere kerkers, hoge torenkamertjes en metersdikke 
muren. Geen kasteel zonder een verleden vol moord, 
intrige, oorlog en verraad. De arme zielen van de 
slachtoffers zijn gedoemd er voor eeuwig in rond te 

dolen. Gevangen tussen leven en licht. Verbannen tot de plek 
die ooit hun thuis was, of waar zij hun treurige dood vonden.

Onverklaarbare zaken
Niemand kijkt op van duistere schimmen in een kasteel met 
een helse historie. Maar dat het spookt in het kasteel van 
Almere ligt toch echt minder voor de hand. Immers, pas in 
2000 begon de bouw. er heeft nog niemand gewoond. en er 
is ook nog niemand gemarteld of vermoord. Voor zover wij 
weten, tenminste. Aan de andere kant… Is het toeval dat ons 
gloednieuwe kasteel nu al een ruïne is? en dat verschillende 
paranormale mensen onafhankelijk van elkaar geesten zien 
en onverklaarbare zaken waarnemen? Rust er misschien een 
vloek op ons kasteel? spookt het er echt? en zo ja, waarom 
zou je als Zuiderzeeziel juist op deze plek willen wonen? en in 
vredesnaam: hoe komen we van die spoken af?
 
In Almere verandert de wereld
Medium Henny heeft de antwoorden. Niet alleen staat zij in 
contact met de andere wereld, ze heeft ook een bijzondere 
band met ons kasteel. sterker nog, over een paar jaar woont zij 
daar wellicht zelf. Maar laten we bij het begin beginnen. Medium 
Henny kreeg twee jaar geleden in trance een lijst met namen 
door. ‘Allemaal verschillende zielen,’ vertelt ze. ‘Piloten die hier 
in de Tweede Wereldoorlog met hun vliegtuig zijn neergestort, 
vissers uit Urk, maar ook prominente edelen die in de Zuiderzee 
zijn gedumpt.’ Decennia-, eeuwen-, en soms zelfs millennialang 
doolden deze zielen rond op de bodem van de Zuiderzee. 
Totdat de woelige baren werden ingepolderd en later de bouw 
van het kasteel begon. ‘Precies op de plek waar nu het kasteel 
staat, is ooit iemand met een hoge ziel vermoord. Wie dat 
precies is, moet ik nog uitzoeken. Wel weet ik alvast, dat dit 
een plek is die de wereld zal veranderen.’ De dolende zielen - 
of spirits, zoals Henny hen noemt - voelden zich als door een 
magneet naar het kasteel getrokken. omdat hier iets belangrijks 
staat te gebeuren. sinds 2000 wachten de Zuiderzeezielen in 
het kasteel op het moment suprême. Hun doel: beletten dat 
hier ‘het verkeerde’ wordt gebouwd. op deze plek mag geen 
trouwkasteeltje of viersterren hotel komen. Hier huist binnen 
afzienbare tijd een paranormale academie, onder leiding van 
koningin Joanna.

Joanna neemt Henny over…
Misschien moeten we eerst maar even uitleggen wie Medium 
Henny is. Zij is het huis van de geest van koningin Joanna van 
Navarra (1370-1437), die ook al in de vorm van Maria Magdalena 
op aarde kwam. Medium Henny legt uit: ‘Langzaam maar 
zeker neemt de spirit van Joanna het lichaam van Henny over. 
De verhouding is op dit moment zo’n vijfenzeventig tegenover 

Wég met de spoken van ons kasteel...

Koningin Joanna 
gaat de wereld 
veranderen!

vijfentwintig procent. over twee jaar heeft Henny de leeftijd 
waarop Joanna overleed, en is de transformatie volledig. 
Dan kan eindelijk Joanna haar leven afmaken en haar missie 
voltooien.’ Hoe Medium Henny aan deze kennis komt? Dat voelt 
ze. Dat weet ze. ooit wees een surinaamse indiaan haar erop, 
en in de loop der jaren kwam Joanna steeds nadrukkelijker naar 
voren. Het wezen van Joanna neemt dat van Henny langzaam 
over. Af en toe sluit ze een brief of e-mail zelfs al ongemerkt af 
met Joanna’s naam. een doorbraak in de transformatie vond 
plaats op 11-11-11 in Leeds Castle in het Britse kent. De plek 
waar Joanna leefde, en waar zij door haar stiefzoon Hendrik V 
werd vermoord. Via Henny’s kruinchakra nam Joanna’s spirit 
bezit van de Almeerse. Het moment is op video vastgelegd 
- op lifestylealmere.nl staat een link naar het filmpje - en 
de oplettende kijker ziet inderdaad een gezicht in Henny’s 
blondgrijze haardos verschijnen, precies om elf minuten over elf.

Grote dingen voor de mensheid
In de geestenwereld heerst een duidelijke hiërarchie. 
Voorouders, engelen, aartsengelen, de zeven spirits uit de 
kosmos en de Almachtige. ‘eens in de zevenhonderd jaar komt  
één van de spirits uit de kosmos op aarde om grootse dingen 
te doen voor de mensheid. Denk aan wereldveranderaars als 
Jezus, moeder Theresa en Nelson Mandela. Deze spirits vormen 
de schakels tussen het aardse en het goddelijke. Joanna is één 
van hen. Zij gaat zich bezighouden met de positie van de vrouw. 
eeuwenlang is die ondermijnd door de religie. sterke vrouwen 
werden bestempeld als heks, vrouwelijke engelen werden - en 
worden nog steeds - niet erkend, en Maria Magdalena werd 
weggezet als hoer, terwijl zij eigenlijk de echtgenote van Jezus 
was. Het lijkt alsof vrouwen uit de geschiedenisboeken zijn 
geschrapt. Joanna gaat dat rechtzetten.’
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Boek 
Medium Henny schreef een boek over haar  
bijzondere lotsbestemming: Mijn transformatie  
naar Joanna. onder meer te koop via www.pumbo.nl  
(IsBN nr. 978-90-90-27146-0).

De toekomst van Almere
Medium Henny voorspelde eerder het omvallen van de 
banken en het aftreden van koningin Beatrix. Wat hebben 
haar kaarten in petto voor Almere?

De Floriade
‘Ik zie veel machtsstrijd. Het duurt nog maanden, voordat 
duidelijk is wie wat gaat doen. Totdat dat bekend is, staan de 
ontwikkelingen in Almere stil. De Floriade wordt uiteindelijk 
een succes, maar niet in de omvang zoals nu wordt gedacht. 
De organisatie krijgt te maken met een aantal grote financiële 
tegenslagen.’

Winkelcentrum  
Almere Poort
‘Ik zie veel valsheid en gesjoemel in de kaarten. er wordt 
veel te veel bekokstoofd. Voorlopig wordt het winkelcentrum 
geen succes. De winkels krijgen het moeilijk. Dit verandert 
pas als de Floriade goed gaat lopen.’

Almere City
‘De kaarten spreken over groei. De club gaat stijgen in de 
competitie.’

De Schaalsprong
‘Voorlopig staan de ontwikkelingen in Almere stil. Vooral in 
Almere Buiten gaat de groei de komende twee jaar minder 
snel dan verwacht. De Florida gaat een belangrijke rol spelen 
in de schaalsprong. Het succes van de Florida en de groei 
van Almere gaan hand in hand.’

Lifestyle Almere
‘Dit magazine blijft de komende jaren bestaan en gaat ook 
groeien. er worden wel veranderingen doorgevoerd in de 
verschijningsvorm.’

Meer voorspellingen en informatie vind je  
op www.medium-henny.nl.

reportage

Stapje voor stapje
Henny huist in een huurflatje boven een supermarkt. Maar ze 
heeft doorgekregen dat ze haar roeping in Leeds Castle én 
in het kasteel van Almere moet uitvoeren. Ze legt uit: ‘Leeds 
Castle omdat Joanna gewoon ‘thuis’ wil zijn. en Almere, omdat 
hier een paranormale academie komt die onder haar leiding 
de wereld zal veranderen.’ De academie in Almere die Henny 
in de toekomst ziet, is het beste te vergelijken met The Arthur 
Findlay College in stansted, The World’s Foremost College 
for the Advancement of spiritualism and Psychic sciences. 
Henny: ‘op mijn weg kwam ik al veel sceptici tegen. Ik heb 
geleerd hoe ik daarmee om moet gaan. Dit is mijn pad. Mijn 
gelijk zal snel genoeg bewezen worden.’ Toch blijven er een 
paar vragen rondspoken. Bijvoorbeeld: hoe kan een Almeerse 
in haar eentje zo’n centrum opzetten? en hoe gaat het kasteel 
er precies uitzien? ‘De ontwikkeling van het kasteel zal stapje 
voor stapje gaan,’ legt Medium Henny uit. ‘Allereerst moet 
het kasteel gereinigd worden van de dolende zielen die er 
nu huizen. Joanna zal hen naar het licht brengen. Ik ga er 
vanuit dit in de loop van dit jaar gaat lukken. Daarna staat 
niets de bouw van het kasteel nog in de weg. Investeerders 
zullen willen participeren, en spirituele vrijwilligers en andere 
geïnteresseerden slaan de handen ineen. Het centrum zal 
mensen uit de hele wereld trekken, en op het terrein komt een 
wellnesscentrum met bijbehorende commercie. Het gedeelte 
van Leeds Castle waar Joanna ooit woonde, wordt naast het 
kasteel nagebouwd.’

spokenjagers die koude rillingen willen voelen, moeten dus snel 
zijn. Nergens anders in Nederland is de concentratie geesten 
zo hoog als in het kasteel van Almere. Maar dat duurt niet lang 
meer. er is een koningin in aantocht.

almere telt de 
meeste geesten  
van heel nederland.
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